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on potkuA

 traktorin käyttäjien tarpeet kasva-
vat jatkuvasti. Halutaan entis tä 
enemmän mukavuutta ja juuri  

itselle sopivia käyttöominaisuuksia  
sekä tietysti lisää tehoa. Valtra vas-
taa tähän haasteeseen tuomalla 
täysin uuden T-sarjan markkinoille. 
Uuden T-sarjan ohjaamo on käytän-
nöllinen, mutta myös vastaa vaati-
vimmankin käyttäjän tarpeita. Myös 
vaihtoehtoja mallisarjan sisällä on 
tullut lisää. Mallisarja suurimmasta  
mallista löytyy tehoa jopa 250 
hevos voimaa. 

Näiden koneiden kehittämisessä 
ovat olleet vahvasti mukana suoma-
laisten käyttäjien näkemykset ja 
kokemukset, mikä on ollut Valtralle 
ominaista jo vuosien takaa. 

Uutuuksista voit lukea lisää tämän 
lehden sivuilta.

Traktorimarkkinat ovat olleet tänä 
vuonna edelleen hieman laskevat. 
Valtra on säilyttänyt hyvin osuuten-
sa markkinoilla. Lähes joka toinen 
Suomeen ostettu traktori on koti-
mainen Valtra. Tämä on kova luotta-
muksen osoitus kotimaista tekemistä 
ja osaamista kohtaan. Uudet mallit 
tuovat aina piristystä markkinoille 
ja vahvistavat suomalaisen traktorin 
asemaa niin kotimaassa kuin myös 
maailmalla.
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kAikkien Aikojen näkyVyyS
Uusi T-sarjan ohjaamo tarjoaa kuljettajalle usko-
mattoman näkyvyyden. Sähkölämmitys pitää etu- 
ja takalasit sulana kylmällä. 270 astetta kääntyvä 
tuulilasinpyyhin sekä pyyhkimet sivulla ja takana 
kuivaavat veden. Kattoikkuna edessä auttaa etu-
kuormaintöissä ja vaihtoehtoinen metsäohjaamo 

avaa näkymän taakse ja ylös. Pitkää päivää tehdes-
sä kuljettajaa auttavat led-työvalot ja himmennettävä 
näyttöpaneeli. Sinne minne ei muuten näe tarjoavat 
näkymän tehdasasenteiset peruutuskamerat, joista 
toinen katsoo taakse ja toisen paikkaa kuljettaja voi 
vaihtaa kunkin työn mukaan.

• www.valtra.fi

T-sarjan täysin uusi ohjaamo Innovation

Kattoikkuna edessä

Tehdasasenteinen  
peruutuskamera

Tehokkaat led-työvalot

270 astetta kääntyvä 
tuulilasinpyyhin

Sähkölämmitys etu-  
ja takaikkunassa
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VAltrA uudiSti brändinSä
 V altra uudisti brändinsä, mikä nä-

kyy myös tässä lehdessä. Hel-
poiten sen huomaa ulkoasusta, 

mutta myös sisältö on muuttunut. 
Valtra on nyt entistä rohkeampi, mo-
dernimpi ja lähempänä asiakasta. 
Uusi asenne heijastuu kaikkeen mitä 
Valtra tekee tuotteen suunnittelusta 
valmistukseen ja paikallisen myynti-
pisteen palveluun. 

Valtran uusi asiakaslupaus ”Your 
Working Machine” otettiin maailman-
laajuisesti käyttöön uuden T-sarjan 
lanseerauksen yhteydessä marras-
kuun alussa. Your-sana kuvastaa 
Valtran tapaa toimia lähellä asiakasta 
ja räätälöidä jokainen traktori asiak-
kaan tarpeiden mukaan. Working 
kertoo Valtran osaamisesta ja asia-
kastuesta vaativissa työskentelyolo-

suhteissa Brasilian kuumuudesta 
Pohjolan pakkasiin. Machine koros-
taa koneen itsensä tärkeyttä, sen 
kestävyyttä, voimaa ja monikäyttöi-
syyttä. 

Neljännen sukupolven T-sarja on 
tuore esimerkki Valtran brändiuudis-
tuksesta tuotepuolella. Skandinaa-
vinen design-perimä huomioiden ja 
brändilupaus lunastaen on luotu tuo-
te, joka tulee vahvistamaan Valtran 
kilpailukykyä ja avaamaan tietä mui-
den tuotteiden jatkokehitykselle. 

Yritysilmeen ajanmukaistaminen ja 
raikastaminen yhdessä uuden vies-
tintä- ja toimintatavan kanssa antaa 
kuvan dynaamisesta ja modernista 
yrityksestä, joka vastaa asiakkaan 
tarpeisiin ja yksilöllisillä, ennakkoluu-
lottomilla ja luotettavilla ratkaisuilla. •

KaKsi hopeaa  
tractor pullingissa

Valtrat voittivat hopeaa tractor  
pullingin EM-kisoissa ja Euro  
Cupissa. Pro Stock -luokan Euro 
Cupissa kilpaili tällä kaudella  
peräti kahdeksan Valtraa. Uutena 
mukana oli norjalainen Tyra. Euro 
Cupissa hopealle ajoi hollanti lai-
nen Next Sensation -tiimi. 

EM-kisat ajettiin elokuun lopus sa 
Ranskan Bouconvillessä, missä ho-
peaa voitti ruotsalainen Countdown. 
EM-kisojen kymmenestä parhaasta 
traktorista kuusi oli Valtroja.

piKKu-n saa 
softa-päivityKsen

N-sarjan kolmesylinteriset pienet 
mallit N93 ja N103 saavat softa 
-päivityksen. Päivitys kehittää 
traktorin ominaisuuksia monella  
tavalla, se mm. lisää huomatta-
vasti alavääntöä kohottamalla 
moottorin kierroksia liikkeelleläh-
döissä. 

Pieniin N-sarjan malleihin on 
nyt saatavana myös etuvoiman 
ulosotto Unlimited-pajan asenta-
mana.

KesäKissa 
herätti huomiota

MTK:n Maaseutunuoret tilasivat 
Valtran Unlimited-studiosta eri-
koisvarustellun N163 Direct -trak-
torin intohimon teemavuotensa 
kunniaksi. Traktori on teipattu kiil-
tävän vaaleanpunaiseksi, siinä on 
runsaasti kromattuja osia, punai-
sesta nahasta tehty sisustus, eri-
koisvalot, dvd-soitin, tabletti-tieto-
kone, gps-paikannus ja alkolukko.

Traktori on kiertänyt kesän ja 
syksyn ajan eri puolilla Suomea. 
Se on kerännyt valtavasti huomio-
ta niin tapahtumissa, internetissä 
kuin eri maiden traktorilehdissäkin.

Uusi Valtra on rohkea, moderni ja lähellä asiakasta. 

your
working
mAchine

Valtra is a worldwide brand of AGCO
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agco power- 
generaattoreita
Valtran varaosamyyjät kautta 
Suomen myyvät nyt myös AGCO 
Powerin GenPowex -varavoima-
generaattoreita. Varavoima on 
osoittanut tarpeensa maatiloilla 
etenkin viime vuosien myrskyjen 
ja pitkien sähkökatkojen aikaan. 
GenPowex on kehittänyt nimen-
omaan maatilakäyttöön sopivan 
48–220 kW:n AG-generaattori-
sarjan. Generaattoreita saa kä-
sin ohjattavana, automaattisesti 
käynnistyvinä tai täysin auto-
maattisesti käynnistyvinä ja val-
takunnanverkkoon tahdistuvina.

huoltoyrittäjä  
vaihtuu Kestilässä
Siikalatvan Konehuollon lopetta-
essa toimintansa Valtrojen huol-
loista alueella vastaa nyt Kestilän 
Valtra-huolto, joka löytyy osoit-
teesta Taipaleentie 175, Kesti-
lä. Uusi huolto vastaa Valtrojen, 
Fendtien ja Sampojen huolloista 
Kestilässä, Piippolassa, Pulkki-
lassa, Pyhännällä, Rantsilassa, 
Siikajoella, Vaalassa, Utajärvellä 
ja Vuolijoella.

fella-työKoneita
AGCO Suomi Oy toimii Fella-
heinäkoneiden maahantuojana 
ja Valtran myyntipisteet palvele-
vat asiakkaita kaikkialla maassa. 
AGCO-yhtiöön kuuluva saksalai-
nen Fella valmistaa niittokonei-
ta, niittomurskaimia, pöyhimiä ja 
karhottimia.

mtK:n traKtoribonus
Jokainen uuden Valtra-traktorin 
tai Sampo Rosenlew -puimurin 
ostava MTK:n jäsen ansaitsee 
390 euron arvoisen traktoribo-
nuksen. Vuonna 2014 asiakas  
voi valita bonukseksi joko Valtra  
Collection -lahjakortin, puisen 
seinäkellon tai Lippupalvelun  
lahjakortin.

turuSSA AVAtAAn uuSi  
VAltrAn toimipiSte

 V altra tehostaa toimintaansa  
Turun alueella ja avaa paikka-
kunnalle kokonaan uuden toimi-

pisteen, johon kaikki palvelut keski-
tetään. Käytännössä tämä tarkoittaa 
huoltopalvelun siirtymistä Konekos-
kelta Valtran huomaan.

Valtran Etelä-Suomen aluepäällik-
kö Toni Helen pitää uusiin toimiti loi-
hin siirtymistä hienona kehitysaske-
leena kohti entistä parempaa asiakas-
palvelua.

– Uutta toimitilaa rakennetaan yli 
1 000 neliömetriä, josta puolet tulee 
olemaan nykyaikaisia korjaamotiloja  
ja toinen puoli on varattu tilavalle 
myymälälle sekä varastolle. Uusien 
tilojen myötä Turkuun saadaan oikea 
huollon osaamiskeskus, jossa kaikki  

AGCO Suomen merkit ovat hyvin 
edustettuina, kertoo Helen. 

Uudet toimitilat sijoittuvat samalle 
tontille Turun Konekeskuksen kanssa, 
jolloin voidaan puhua oikeasta maata-
louskoneiden kauppakeskittymästä. 

Loppusyksystä avattava toimipis-
te sisältää AGCO Suomen kolmannen 
kokonaan oman huoltopisteen. Omien 
huoltopisteiden toimintaa on hiottu jo 
vuosia muun muassa Tampereella ja 
Kouvolassa.

– Vaikka kokonaismarkkinat ovat 
viimevuosina laskeneet, haluamme 
satsata jälkimarkkinointiin ja palvelu-
tason parantamiseen. Uudet toimitilat 
tehostavat nimenomaan näitä osa-
alueita, Helen painottaa. •

Lue lisää: valtra.fi News Suomi

Palvelua parannetaan aktiivisesti, kun Valtra siirtyy 
Turussa uusiin toimitiloihin. Samalla huolto tiivistyy 
osaksi Valtran omaa toimintaa.
teKsti PANU KANTOSALO Kuvat ARKKITEHTITOIMISTO ARK’ABOA
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Uusi T-sarja

AjAjAlle  
tehty     
 trAktori

uusi traktorisarja on  
suunniteltu puhtaalta 
pöydältä. 

teKsti TOMMI PITENIUS Kuvat VALTRAN ARKISTO
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 t
-sarja kasvaa nyt neljänteen sukupol-
veen eikä kyseessä ole mikään facelift, 
vaan täysin uusi traktori. Uusi traktori-
sarja on suunniteltu puhtaalta pöydältä. 

– Aluksi esittelemme Direct-, Versu-  
ja Active -mallit. Viisiportaisella pikavaihteella 
varustettu HiTech-malli esitellään vuoden 2015 
kesällä. HiTechin kanssa samaan aikaan tuotan-
toon tulee myös joitakin lisävarusteita kuten 
metsäohjaamo, kertoo uuden T-sarjan suunnit-
telua johtanut projektipäällikkö Henry Palonen.

Uuden T-sarjan suurimman traktorin vääntö 
on lisäteholla peräti 1 000 Newtonmetriä ja teho 
250 hevosvoimaa. Voimaa riittää siis selvästi  
entistä vaativampiin töihin. Traktori on kuiten-
kin tehoisekseen ketterä ja suhteellisen kevyt: 
kääntö ympyrä on 10,5 metriä eivätkä etukuor-
main tai etunostolaite suurenna kääntöympyrää. 
Paino tankit täynnä on 7,3 tonnia. Maavara on 
mahtavat 60 senttiä ja 2 995 millin akseliväli  
vakauttaa menoa maantiellä.

Ennen lanseerausta T-sarjan traktoreilla ja 
sen komponenteilla on ajettu kymmeniä tuhan-
sia testitunteja ja se on läpäissyt lukemattomia 
laboratoriotestejä. Esimerkiksi suunnanvaihto 
on käytetty 10 000 kertaa peräjälkeen moottorin 
pyöriessä 1 900 kierrosta. Traktori on luotettava, 
helppokäyttöinen ja edullinen käyttää.

ohjaamo kääntää katseet
Neljännen sukupolven T-sarjan huomattavin  
ominaisuus on täysin uusi ohjaamo. Se on 
tyylikäs, tilava ja hiljainen. Keskeltä kaarevat  
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pila rit antavat mahdollisimman isot 
sisätilat kuljettajalle, mutta pitävät 
ulkomitat mahdollisimman kompak-
teina. Kuljettajan kohdalta ohjaamo 
on sisätiloiltaan 20 senttiä leveämpi 
kuin aiempi.

– Ohjaamossa on viisi pylvästä. 
Näkyvyys oikealle on siis yhtä hyvä 
kuin nelipilarisessa ohjaamossa, 
mutta ohjaamo on tukeva ja ovi tiivis 
kuten kuusipilarisessa ohjaamossa. 
Kuusipilarinen ja kaksiovinen ohjaa-
mo tulee tuotantoon HiTech-mallien 
myötä, kertoo Palonen.

Ohjaamossa on lasipinta-alaa  
peräti kuusi neliömetriä, mikä ker-
too erinomaisesta näkyvyydestä. 
Katon etuosassa on ikkuna etukuor-
mainkäyttöä varten ja metsäohjaamo 
mahdollistaa näkyvyyden taakse-
ylös. Kuljettajan mukavuutta on  
ajateltu myös muun muassa erin-
omai silla led-työvaloilla, subwoofer-
stereoilla, kylmälaukulla ja sivusuun-
nassa säädettävällä TwinTrac-taak-
se  ajolaitteella.

sopivan kokoinen moottori
Malleissa T144 ja T154 on 6,6 litran 
AGCO Power -moottori, suurem mis-
sa malleissa iskutilavuus on 7,4 lit-
raa. Tämä on juuri oikea koko poltto-
ainetalouden, väännön, tehon ja 
moottorin kestävyyden kannalta.

Tier 4 Final -päästötason mootto-
reissa SCR-järjestelmä huolehtii 
pakokaasujen puhtaudesta, ilman 
DPF-suodatinta, muuttuvageomet-
rista turboa tai pakokaasujen EGR-
takaisinkierrätystä. Tämä takaa 
uuden T-sarjan käyttäjälle pienen 
polttoaineenkulutuksen ja edulliset 
huoltokulut.

Uudistuneen moottorin turboahti-
messa on sähköisesti ohjattu ohivir-
tausventtiili, jonka ansiosta moottori 
reagoi nopeasti kaasuun ja vääntää 
hyvin jo pienillä kierroksilla. Jopa 
2 000 barin paineella toimiva poltto-
aineen ruiskutus annostelee dieseliä 
ennennäkemättömän tarkasti.

T174-mallissa on tuttu Eco Power-
ominaisuus. Eco-katkaisinta paina-
malla moottorin maksimikierrokset 
putoavat 1 800 kierrokseen minuu-

T-SARJAN mAlliSto hv/kW/Nm hv/kW/Nm

STD BOOST

t144 HiTech, Active, Versu ja Direct 155/114/640 170/125/680

t154 HiTech, Active, Versu ja Direct 165/121/680 180/132/740

t174 HiTech, Active, Versu ja Direct 175/129/740 190/140/780

(t174 eco HiTech, Active, Versu ja Direct 175/129/850 190/140/900)

t194 HiTech, Active, Versu ja Direct 195/143,5/800 210/154,5/870

t214 HiTech, Active, Versu ja Direct 215/158/870 230/169/910

t234 HiTech, Active ja Versu 235/173/930 250/184/1000

ohjaamossa on lasipinta-alaa peräti kuusi neliömetriä, mikä kertoo erinomaisesta näkyvyydestä. 

valtra.com/NewTSeries#ValtraNewT
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tissa ja vääntö lisääntyy, mikä sääs-
tää noin 10 prosenttia polttoainetta, 
vähentää melua ja pidentää mootto-
rin elinikää.

vetovoimaa ja nostovoimaa
Traktorin takaa löytyy uudistunut 
nos tolaite, joka nostaa enimmillään 
9,5 tonnia ja koko liikeradan matkalla 
vähintään 8,6 tonnia. Runkoon in teg-
roitu etunostolaite nostaa peräti 5,1 
tonnia.

Voiman ulosottoon voi nyt valita 
samaan aikaan kolme eri nopeutta. 
Vaihtoehdot ovat 1 000, 1 000E, 540, 
540E ja ajovoiman ulosotto. Uuden-

tyyppiset hydrauliikkaliittimet on 
helppo kytkeä ja ne sijaitsevat kaikki 
samalla puolella traktoria. Hydrauliik-
kaöljyn määrä puolestaan on helppo 
tarkastaa säiliön kyljessä olevasta 
ikkunasta.

mukavaa työskentelyä
Uudessa T-sarjassa on tutun Aires-
etujousituksen uusi versio. Pneu-
maattinen etujousitus tasoittaa 
töys syt, parantaa vetotehoa ja mah-
dollistaa nopeamman työskentelyn. 
Aires-etujousitus toimii yhteistyössä 
AutoComfort-ohjaamojousituksen 
kanssa. Uudessa Aires-etujousituk-

sessa on 30 prosenttia suurempi 
joustovara ja 40 prosenttia suurempi 
kallistuskulma kuin entisessä.

Uuteen T-sarjaan on luonnollises-
ti saatavilla sekä AutoGuide-auto-
maattiohjaus että AgCommand-tele-
metria. AutoGuide ohjaa traktoria 
satelliitti- ja korjaussignaalin perus-
teella tarkimmillaan jopa senttimet-
rin tarkkuudella. AgCommand-etä-
seuranta puolestaan antaa traktorin 
omistajalle mahdollisuuden valvoa 
traktorin käyttöä, ennakoida huoltoja 
tai esimerkiksi kerätä työtietoja ura-
koitsijan laskutuksen pohjaksi. •

ohjaamossa on lasipinta-alaa peräti kuusi neliömetriä, mikä kertoo erinomaisesta näkyvyydestä. 
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 k
uhmossa toimiva Maisemointi ja Kuljetus Juha 
Malinen Ky nostaa ja myy metsäpohjaa eli kunt-
taa jo yli kymmenen vuoden kokemuksella. 
Alalle Juha Malinen ryhtyi havaittuaan tuotteel-

leen löytyvän reilusti asiakkaita. Tämä tapahtui vuonna 
2000, jolloin ensi sysäys kunttabisnekseen syntyi Mali-
sen toimittaessa Kuhmon kaupungille kuntat maailman 
suurinta tervahautaa varten.

– Kuhmon kaupunki pyysi minua toimittamaan ter-
vahaudan päälle tarvittavat kuntat. Työn sekä kuntan 
saadessa tapahtuman kautta julkisuutta myös yksi-
tyiset asiakkaat pyysivät minua toimittamaan kunttaa 
pihojensa koristeeksi. Yritykseni syntyi siis täyttämään 
olemassa olevaa tarvetta, Malinen kertoo.

Malinen nostaa kuntan käsityönä Kuhmosta ja sen 

lähiympäristöstä. Nostossa työkaluina toimivat moot-
torisaha sekä kuokka, joilla 90 x 180 sentin kunttalevy 
irrotetaan maasta. Levyjä pinotaan kymmenen päällek-
käin ja ne kääritään muoviin, jossa ne kuljetetaan asen-
nuskohteeseen. Loppuasennuksessa kunttalevyt  
levitetään puskusaumoin tasatulle alustalle.

– Kuljetuksessa kunttanipun päädyt pitää kuitenkin 
jättää auki, ettei kuntta ala lämmetä ja kompostoitua. 
Kuntta vaatii hellää käsittelyä ja se pitää saada mah-
dollisimman nopeasti metsästä asennuskohteeseen. 
Mieluiten viikon sisällä, painottaa Malinen.

Traktorina Malisella on Valtran A75 etukuormaimel-
la sekä nosturilla ja metsäkärryllä varustettuna. Lisäk-
si kuntan kuljetukseen yrityksestä löytyy kuorma-auto 
sekä pakettiauto peräkärryineen. Suuriin kuljetuksiin 

kunttAA 
kuhmoStA
Kuhmolainen Juha Malinen nostaa  
ja myy metsäpohjaa. Työkoneenaan  
hän luottaa Valtran A75 -traktoriin.
teKsti ja Kuvat PANU KANTOSALO
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Malinen käyttää tarvittaessa ulkopuolista yrittäjää.
– Valtra A75 on ollut kuntan nostossa huippulaite, 

koska se on ketterä ja erittäin luotettava. Tunteja trak-
toriin on ehtinyt tulla ainoastaan 1 176, mutta uuden 
traktorin hankinta on käynyt mielessä. Uusi Valtra va-
rustettuna erityisesti linkku-ominaisuudella kiinnostaisi 
kovasti. Lisäksi seuraavan traktorin hankin ilmastoinnilla 
varustettuna, Malinen kaavailee.

Kuntan nosto rajoittuu kesäajalle. Tästä johtuen talvi-
sin Malinen aurailee lumia sekä työskentelee rakennus-
hommissa.

– Minun traktorin täytyy olla mahdollisimman mo-
nipuolinen, jotta se soveltuu hyvin tarvittaviin tehtäviin 
niin kuntan nostossa kuin muissa urakointitehtävissä, 
pohtii Malinen. •

Juha Malinen kokoaa muoviin käärityt kunttaniput  
metsästä Valtran A75:lla. Etukuormainta tarvitaan  
välillä tieliittymien tekoon ja sillä on myös hyvä  
kuljettaa työkalut metsään. Yhdestä nipusta kuntta -
levyjä tulee valmista pihamaata noin 16 neliömetriä. kuntta pähkinänkuoressa

• Kuntta on metsäpohjaa, joka koostuu varvuista, 
sammalista ja juurimatosta.

• Yleensä kunttaa käytetään luonnonläheisen  
pihamaan viimeistelyyn.

• Kunttalevyn ulkonäköön vaikuttavat sen muodos-
tavat kasvit, kuten mustikka, puolukka,  
kanerva sekä variksenmarja.

• Kuntan nosto on luvanvaraista toimintaa.
• Kuntan nosto ja asennus on vaativaa käsityötä.
• Kuntta on asennettava nopeasti paikalleen, koska 

se ei säily pitkään paketissa.
• Kuntta voi muuttaa muotoaan ja sen väri vaihtelee 

vuodenaikojen ja pääkasvien mukaan.
• Kuntta ei kestä jatkuvaa päällä liikkumista.  

Tämän takia pihoille on syytä rakentaa polkuja ja 
käytäviä.

– Valtran A on mukavan ketterä, 
luotettava ja sopivan tehokas näihin 
kunttahommiin. Lisäksi tämä peli 
on taloudellinen ratkaisu ja pieni 
poltto aineenkulutukseltaan, Malinen 
kuvailee traktoriaan.

Kuntta koostuu mustikan, puolukan, kanervan ja variksen-
marjan varpukasvustosta. Se muuttaa muotoaan vuoden-
ajan ja kasvupaikan mukaan. Lisäksi se on erittäin helppo-
hoitoinen ja kaunis pihamateriaali.
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Active-voimansiirto

Active-voimansiirto

 n
eljännen sukupolven myötä 
T-sarjaan tulee uusi Active-
mallisarja. Active toteuttaa 
asiakkaiden toiveet, eli yh-
distää kehittyneen viisi-

portaisen pikavaihteen mekaanisilla 
vivuilla ohjattuun hydrauliikkaan.

Active-malli tarjoaa roppakaupal-
la uusia ominaisuuksia, jotka tekevät 
työskentelystä kevyttä ja tehokasta. 
Osa ominaisuuksista on täysin uu-
sia koko traktorimaailmassa. Vaikka 
ominaisuuksia on paljon, niiden  
oppiminen on helppoa. Activella aja-
minen muistuttaa helppoudessaan 
portaattomalla ajamista.

Kytkintä tarvitsee käyttää vain 
traktoria käynnistettäessä ja mah-
dollisissa hätätilanteissa. Valtroista 
tuttu vedonvapautus on aina pääl-
lä, mutta ilman kierrosrajoitusta. 
Traktori siis lähtee liikkeelle pelk-
kää kaasua painamalla ja toisaalta 
pysähtyy pelkällä jarrupolkimella. 
Ilman kytkintä. Tämä helpottaa kaik-
kea pysähtelyä ja liikkeellelähtöjä 

sisältävää työtä kuten paalausta tai 
kuljetusajoa.

vaihda pikavaihteita
kaasupolkimella
Ensimmäistä kertaa traktorin pika-
vaihteita voi vaihtaa kaasupolkimel-
la ja säätää siten traktorin nopeutta. 
Traktorissa on useita erilaisia ajo-
tapoja: manuaali, tehdasohjelmoitu 
Auto 1, itse ohjelmoitava Auto 2 ja 
PTO-moodi. PTO-moodissa kuljet-
taja voi asettaa kierrosluku-cruisella 
haluamansa moottorin kierrokset. 
Sen jälkeen pikavaihteita ja nopeut-
ta säädetään kaasupolkimella. Poljin 
pohjassa tarkoittaa pikavaihdetta 
viisi ja sen mukaista nopeutta, poljin 
ylhäällä tarkoittaa pikavaihdetta yksi. 
Tämä vapauttaa kädet traktorin oh-
jaamiseen ja työkoneen hallintaan.

Ainutlaatuinen ominaisuus on 
myös pikavaihdetraktorin hydrau-
liikka-assistentti, joka toimii myös 
ajaessa. Jos hydrauliikkaa kuormi-
tetaan ajettaessa vaihtaa voiman-

siirto automaattisesti pienemmälle 
pikavaihteelle ja nostaa kierroksia, 
mutta nopeus ei muutu. Tällöin hyd-
rauliikka saa tarpeeksi tuottoa eikä 
kuljettajan tarvitse huolehtia ajono-
peudesta. Pienimmällä pikavaihteel-
la tämä ominaisuus ei luonnollisesti-
kaan ole käytössä.

Perusvaihteistossa on viisi pika-
vaihdetta neljällä alueella eli yhteen-
sä 20 vaihdetta. Kahdella ryömintä-
alueella on kummallakin viisi pika-

ActiVe-mAllillA 
AjAt kuin  
portAAttomAllA
teKsti TOMMI PITENIUS Kuvat MOVYA
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vaihdetta. Yhteensä vaihteita on siis 
käytettävissä 30. Voimansiirto on 
saatavana sekä 40 km/h-versiona 
että 50 km/h versiona. Active-voi-
mansiirto sisältää myös mäkilähtöjä 
helpottavan hill hold -toiminnon. •

powershift   revolution

ACTIVE-mAlliSto
malli maKsimi hv/nm

T144 170/680

T154 180/740

T174 Eco 190/900

T194 210/870

T214 230/910

T234 250/1000

TEKNISIÄ tietojA
Viisi-portainen pikavaihde

30 vaihdetta eteen ja taakse

115 tai 160 litraa minuutissa tuottava  
kuormantunteva hydrauliikka

Mekaaninen hydrauliikan hallinta

Kolme PTO-nopeutta
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 n eljännen sukupolven T-sarjan 
huoltaminen on helppoa ja hal-
paa sekä omistajalle että huol-

tomiehelle.
– Huollettavuus selvitettiin pe-

rusteellisesti jo 3D-kuvista ennen 
kuin yhtään prototyyppi-traktoria oli 
valmistettu. Huollettavuus otettiin 
siis huomioon suunnittelussa alusta 
alkaen, kertoo kenttähuoltopäällikkö 
Jyrki Lampinen.

Erityisesti on kiinnitetty huomiota 
päivittäisen käytön ja huollon help-
pouteen. Tankkaaminen ja AdBluen 
täyttäminen sujuvat helposti rinnan  
korkeudelta maassa seisten. Jääh-
dytinpaketti avautuu nopeasti puh-
distettavaksi. Hydrauliikkaöljyn mää - 
 rän voi tarkastaa vaikka aina trakto-
riin noustessa portaissa olevasta 
tarkastussilmästä, vaihteistoöljyn 
määrän puolestaan näkee traktorin  
takana olevasta tarkastuslasista. 
Moottoriöljyn tikkukin on hyvin käsil-

lä sisäänkäynnin vieressä. 
– Myös harvemmin tehtävät huol-

totoimenpiteet on suunniteltu hel-
poiksi. Rasvanippoihin on esteetön 
pääsy, vaikka toki joidenkin kohtei-
den rasvaus vaatii traktorin alle 
menemistä. Akku on huoltovapaa, 
moottorin ilmansuotimen voi vaihtaa 
maassa seisten, ohjaamon ilman-
suotimen puolestaan portailla seis-
ten. Moottoriöljyn, jäähdytysnesteen 
ja pissapojan täyttö on helppoa,  
luettelee Lampinen.

Ammattilaisen tekemät määräai-
kaishuollot varmistavat traktorin toi-
minnan sesonkiaikaan ja säilyttävät 
koneen arvon. Määräaikaishuollois-
sa ammattilaisten tekemät toimenpi-
teet, kuten moottorin venttiilien sää-
tö, käy aiempaa nopeammin. Myös 
muut ammattilaisen tekemät huol-
totoimenpiteet, kuten esimerkik si 
urea-suodattimen vaihto, on suun-
niteltu helpoiksi ja nopeiksi, jolloin 
säästyy myös asiakkaan rahaa ja 
työaikaa. •

helppoA huoltoA  
jA edulliSiA  
käyttötuntejA
teKsti TOMMI PITENIUS Kuva VALTRAN ARKISTO

 
 

• 600 tunnin huoltoväli
• Vaihteisto- ja hydrauliikkaöljyjen tarkastus ikkunasta 
• Ohjaamon ilmanputsariin yltää rappusilta 
• Jäähdyttimet avautuvat helposti puhallettaviksi
• Työkalulaatikossa tilaa omille työkaluille ja esimerkiksi  

10 litran AdBlue-kanisterille
• Tuulilasinpesunesteen määrän näkee heti läpinäkyvästä säiliöstä 
• Puhdista moottorin ilmansuodatin käsin ravistelemalla, älä  

paine ilmalla
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 petteri Laaksonen, mitä teet 
työksesi?
– Olen toimitusjohtaja TuuliSai-

maa -nimisessä tuulivoimayritykses-
sä, joka kehittää ja toteuttaa tuuli-
puistohankkeita. Sen lisäksi minulla 
on maatila, jossa touhuilen vapaa-
ajallani.

Mikä sai sinut lähtemään tuuli-
puistoyrittäjäksi?
– Olen aina ollut kiinnostunut ener-
giantuotannosta ja yliopistossa te-
kemieni tutkimusten sekä selvitys-
ten perusteella huomasin, että 
Suomessa tarvittaisiin tuulivoimaa. 
Tämän jälkeen aloimme suunnitella 
ja toteuttaa tuulipuistoja Suomeen. 
Muukon tuulipuisto on ensimmäinen 
tuotantoon ehtinyt hanke.

Mitä kaikkea teet maatilallasi?
– Maatilani työt koostuvat pääosin 
metsätöistä, joissa mieli saa muka-
vasti lepoa. 

Traktorinasi on Valtra A93, miten 
päädyit kyseiseen malliin?
– Tarvitsen traktoria metsätöissä, 
joissa sen alustan rakenteen on 
oltava luja. Valtra A93:sen alusta 
on juuri sellainen sekä lisäksi trak-

tori on edullinen ja ketterä. Nämä 
syyt vaikuttivat hankintapäätöksee-
ni sekä se, että pystyin valitsemaan 
traktoriin sopivat muut lisävarusteet, 
kuten HiTech -vaihteiston ja ilmas-
toinnin.  •

tuuliVoimAA  
jA  metSätöitä

teKsti ja Kuvat PANU KANTOSALO

Rautjärveläinen Valtran omistaja 
Petteri Laaksonen on myös  
tuulipuistoyrittäjä.

Muukon tuulipuisto koostuu kokonaisuu-
dessaan seitsemästä 95 metriä korkeasta  
3 MW tehoisesta tuuliturbiinista, joiden  
siipien halkaisija on huimat 110 metriä.

Petteri Laaksonen uskoo suomalaiseen tuulivoimaan. Hän näkee myös muut 
ympäristö  ystävälliset energiamuodot, kuten esimerkiksi aurinkoenergian,  
tärkeinä kehityskohteina kotimaisessa energiantuotannossa.
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n113 hitech on  
monipuolinen Apu 
riiStAnhoidoSSA
Tervolaisella Korhosen maatilalla hoidetaan metsää ja viljellään 
peltoja riistanhoitoa ajatellen. Tilan aktiivisille metsästäjille  
luonto on kaikki kaikessa ja tilan työt hoidetaankin ympäristöä 
kunnioittaen.
teKsti PANU KANTOSALO Kuvat PANU KANTOSALO JA ELINA / 123RF STOCK PHOTO

Vesilintujen jyväruokinnassa Valtra on hyvä apuväline.  
Koneen reilu kahluusyvyys, pohjan tasaisuus sekä  
hyvät maasto-ominaisuudet tekevät rannoilla liikku-
misesta vaivatonta sekä turvallista. 

16  VAltrA teAm  2/2014



 A
ntti Korhonen yhdessä poi-
kansa Mikko Korhosen kans-
sa ovat aktiivisia luonnossa 
liikkujia sekä metsästäjiä. Hei-

dän tervolaisella viljatilallaan panos-
tetaan monipuolisesti riistanhoitoon 
ja sitä tukeviin toimenpiteisiin. Tilan 
työt koostuvat pääosin metsänhoi-
dosta, viljanviljelystä sekä lumiura-
koinnista, joissa traktoria vaativat 
tehtävät hoidetaan N113 HiTech:llä.

Normaalien maatilan tehtävien 
ja lumiurakoinnin lisäksi Korhoset 
käyttävät traktoria apuna riistanhoi-
dossa, kuten vesilintujen ruokinnas-
sa, riistapeltojen kunnostamisessa ja 
talviruokinnassa.

– Meillä riistanhoitoa tehdään 
aika laaja-alaisesti, mikä tarkoittaa 
sitä, että panostamme siihen ympä-
rivuotisesti ja kokonaisvaltaisesti. 
Olemme tottuneet auttamaan vesi-
lintuja ja metsän eläimiä ruokinnalla 
ja maastonsuunnittelulla. Tilallamme 
on hyvät mahdollisuudet tehdä mo-
lempia ja pinta-ala antaa lajeille mu-
kavasti turvaa sekä elintilaa, Mikko 
Korhonen kertoo.

Korhosten tilalla vesilintujen 
ruokinta aloitetaan jo hyvissä ajoin 
keväällä. Näin voidaan edesauttaa 
lintujen pesintää ja elinoloja. Lintuja 
ruokitaan tilan omilla pelloilla kasva-
tetulla viljalla, joka ripotellaan ranta-

alueella sijaitsevalle saarien ympä-
röimälle matalikolle. Siellä linnuilla 
on mahtavat ruokailumahdollisuudet 
sekä monia turvallisia pesimäpaik-
koja. Ruokinnasta on apua myös 
metsästystä silmällä pitäen, koska 
linnut tottuvat ruokinta-alueeseen 
ja pysyttelevät sen läheisyydessä 
myös metsästyskauden alettua.

– Lintujen lentoreitit ja laskeutu-
mispaikat tulevat hyvin tutuiksi ja 
samalla itselle voi suunnitella sopi-
vat metsästyspaikat, kun kerran 
omilla mailla ollaan, Mikko selittää.

Valtroja Korhosten tilalla on en-
nättänyt olla ainoastaan kaksi, joista 
ensimmäinen kone oli Valtra 6350 
HiTech. Sen jälkeen tilan koneeksi 
valittiin nykyinen uusi N113 HiTech. 

– Riistanhoidollisia tehtäviä voi 
traktorilla helpottaa varsin mukavas-
ti ja onhan metsänkunnostus- sekä 
viljelytyöt välillisesti myös riistaa ja 
luontoa hyödyntäviä hommia. Vesi-
lintujen ruokinnassa Valtran etu-
kuormaimesta on helppoa ripotella 
rantaveteen jyviä ja talvisin traktoril-
la on mukavaa viedä metsän ruokin-
tapaikoille heinää, Antti Korhonen 
kertoo.

– Lisäksi traktori on ehdoton 
apuväline riistapeltoa valmisteltaes-
sa sekä ojia ja maita liikuteltaessa, 
Mikko jatkaa.

Mikko ja Antti Korhonen pitävät riistanhoitoa tärkeänä tehtävänä. 
Tässä kuvassa kyyhkysille on viety ravintoa tutulle passipaikalle ja 
samalla suunnitellaan tulevia linnustusreissuja.
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Ominaisuuksiltaan Korhoset pitävät Valt-
ran N113 HiTechiä juuri heille sopivana ko-
neena, jossa mukavuus ja ketteryys yhdisty-
vät sitkeään moottoriin sekä helppokäyttöi-
syyteen. Varusteiksi Korhosten Valtraan Antti 
valitsi etukuormaimen, ilmastoinnin, pohja-
panssaroinnin sekä 100-prosenttiset akse-
lilukot, jotka ovat metsäkäytössä ehdoton 
lisävaruste.

– Valtra oli mahdollista hankkia kaikilla 
sopivilla varusteilla ja tilamme töihin räätälöi-
tynä kokonaisuutena. Se on ketterä nykyai-
kainen traktori, joten se soveltuu hyvin myös 
metsätöihin. Lisäksi huollon ja varaosien 
saatavuus sekä koneen järkevä hinnoittelu 
ovat olleet merkittäviä valintaperusteita,  
Antti perustelee.

– Vaikka meillä metsästetäänkin paljon, 
on riistahoidon lisäksi traktorilla tehtävä 
muutakin. Kovissa työolosuhteissa Valtra on 
osoittautunut sitkeäksi ja varmatoimisek-
si traktoriksi, jossa myös työergonomia on 
kohdallaan, Antti kiteyttää. •

1. Valitse alue eläinten luontaisen levinneisyyden ja liikkumisen 

kannalta järkevästä paikasta. Veden läheisyys on aina hyvä omi-

naisuus. Lisäksi riittävä näkyvyys on monille eläimille erittäin 

tärkeää, jolloin riistapellon on oltava tarpeeksi aukealla paikalla.

2. Pyydä aina maanomistajalta lupa, jos olet esimerkiksi vuokralla.

3. Mieti, mitä eläimiä haluat riistapellon varsinaisesti houkuttele-

van, ja mitä ominaisuuksia pellolla tulee olla.

4. Valitse kasvatettavat kasvit sekä pellon ominaisuudet alueen 

luontaisen eläinkannan mukaan.

5. Aloita pellon perustaminen kylvöä edeltävänä kesänä ns. pe-

rusparannuksella, jossa pellon pinta muokataan ja lannoitetaan. 

Tarpeen vaatiessa voit harkita myös salaojitusta ja ojien kaiva-

mista

6. Seuraavana vuorossa on lannoitus, joka tehdään sopivassa 

suhteessa valittuun pääkasviin. 

7. Kasvien istutus ja kylvö. Loistavia kasvilajeja ovat lintuja hou-

kuttelevat viljat tai hirvieläimiä houkuttelevat kaalit sekä herne. 

Lajikkeet on hyvä istuttaa niiden kasvu ja käyttö huomioiden. 

Kaalit selkeisiin palstoihin ja vilja tai herne niiden ympärille.

8. Riistapellolle on hyvä rakentaa ruokintakatoksia, jotta eläinten 

viihtyisyys on taattu myös talvisin. Lisäksi riistapeltoa tehtäessä 

on hyvä ottaa huomioon omat metsästystarpeet. Näin esimer-

kiksi kyttäysmajan tai tähystystornin rakentaminen on syytä teh-

dä jo pellon perustamisvaiheessa. 

9. Viljaa viljeltäessä myös muilla lohkoilla voidaan peltojen reuna-

alueille tai mieluiten niiden keskelle jättää pieniä määriä satoa 

puimatta. Tällöin nämä luontaiset ravintokeitaat antavat riistalle 

ja etenkin metsäkanalinnuille talvisia ruokailupaikkoja ja tukevat 

esimerkiksi lähellä olevaa riistapeltoa antamalla lajeille enem-

män vaihtoehtoja.

näin teet riiStApellon  
– lyhyt oppimäärä:

• Kunnioita viljelyssä luonnonmukaisuutta sekä eläinten 

luontaista käyttäytymistä.

• Suunnittele eläinkantoja tukevia viljely- ja metsänhoito-

toimia.

• Huolehdi eläinten ruokinnasta myös talvella.

• Metsänraivauksessa muista jättää metsälinnuille tarpeelli-

set istumapuut niille ominaisille paikoille.

• Suunnittelemalla maillesi riistapeltojen lisäksi myös kos-

teikkoalueita tuet vesilintuja sekä rikastutat samalla lähi-

ympäristösi luontaisia biotooppeja. Nämä riistahoidolliset 

toimet ovat useissa maissa EU-tukikelpoisia ja niihin on 

mahdollista saada rahallista avustusta.

• Viljapelloilla voi reunoille jättää puimattomia alueita, koska 

ne hyödyttävät talvehtivia eläinkantoja.

• Peltojen raivauksessa ja ojien suunnittelussa voi koko-

naisvaltaisesti ajatella myös niiden metsästyskäyttöä, ku-

ten kyttäyspaikkoja, kulkureittejä sekä ruokinta-alueita.

mAAtilAn  
riiStAnhoidon Abc:

Valtran historia traktorivalmistajana pohjautuu toisen 
maailmansodan aikaiseen suomalaiseen aseteollisuu-
teen. Valmet valmisti ensimmäiset traktorit tykinput-
kesta, mutta jatkoi asevalmistusta laadukkaisiin soti-
las- ja metsästysaseisiin aina 80-luvulle asti. Kuvassa 
Valmetin valmistama päällekkäispiippuinen 16 kaliipe-
rinen metsästyshaulikko.
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oLdTIMEr
teKsti HANNU NISKANEN Kuvat VALTRAN ARKISTO

enSimmäiSet bm-VolVo -trAktorit 
VAlmiStettu SuomeSSA

Ensimmäiset ”suomalaiset” BM-Volvo 
Busterit valmis tuivat toukokuussa 1966. 
Luovutustilaisuu dessa ovat vasemmalta  
Maatilahallituksen pääjohtaja Hans Pert-
tula, Fiskarsin varatoimitusjohtaja Bror 
Wahlroos, AB Volvon toimitusjohtaja John  
Engellau ja maahantuojayhtiön Volvo- 
Auton toimitusjohtaja Lars Ljungberg.

”Buntta” Bror Wahlroos luovuttaa ensimmäi-
set traktorit Fiskarsin puolesta Volvo-Auton 
johtajalle kauppaneuvos Lars Ljungbergille.

 t ällainen otsikko oli Volvo Vies-
tin numerossa 2/1966 sivulla 
12. Volvo haki vastaiskua Suo-

meen, kun Valmet ja Rosenlew olivat 
yhdessä perustaneet myyntiyhtiön 
Maskinköp AB Uppsalaan Ruotsiin 
vuonna 1964. Suomessa Volvo oli 
valinnut Fiskarsin yhteistyökump-
panikseen traktorien kokoonpanoon 
Ruotsin Eskilstunassa pakatuista 
komponenteista.

Heti artikkelin alussa muistute-
taan, että AB Volvo on ostanut Suo-
mesta komponentteja, kuten Imat-
ran erikoisteräksiä, Fiskarsin jousia, 
Tampellan takomotuotteita ja paljon 
muuta pienempää tavaraa autotuo-
tantoonsa.

Tokihan Suomi toimitti AB Volvol-
le myös käypää työvoimaa autokau-
punki Göteborgiin ja traktorikaupun-
ki Eskilstunaan. Volvo halusi tuoda 
traktorinsa lähemmäksi Suomea ja 
valitsi partnerikseen Fiskarsin, jolla 

on pitkä historia Suomen teollisuus-
historiassa. Firmalla oli kapasiteettia 
Porvoon tehtaalla, minne järjestet-
tiin BM-Volvon parhaiten Suomeen 
sopivan mallin, T 400 Busterin ko-
koonpano.

Vuonna 1966 oli arvioitu valmis-
tettavan yli 300 Busteria. Tuotan-
toa arveltiin nostettavan aina 1500 
kappaleeseen vuodessa, joka sen 
aikaisilla Suomen markkinoilla olisi 
tarkoittanut melkein 15 prosentin 
markkinaosuutta.

Yleisten tietojen mukaan Buste-
reiden kokoonpanomäärä Porvoossa 
jäi 600 kappaleen paikkeille. Buster 
oli kova kilpailija Valmet 565:lle. Sen 
paino oli samaa luokkaa, 1850 kg, 
maavara yhtä suuri, nostolaitteessa 
kiintosäätö ja vetovastussäätö Ter-
raTrol. Vaihteita oli Busterissa 8+2R, 
Valmetissa 6+2R, mutta Valmetissa 
osa niistä oli synkronoituja. Suurin 
ero oli moottorissa, Busterissa oli 

Perkinsin 2,5 litran kolmonen (47 
hv), Valmetissa oma 310B (52 hv).

Toiminta jatkui pari vuotta, mutta 
kuitenkin tämä episodi valmisti tietä 
”yhteispohjoismaiselle traktorille”. •
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 t
uusniemeläisellä Lievosen 
maatilalla on jo pitkä käyttö-
historia Valtran traktoreista. 
Lievosten maatilayhtymä on 

käyttänyt lähes koko ajan Valtran 
koneita, joskin välillä on tutustuttu 
myös toisen merkin tuotteisiin. Tällä 
hetkellä kuitenkin kaikki tilan kolme 
traktoria ovat Valtroja.

– Meidän koneet joutuvat oikeas-
ti töihin ja silloin niiden luotettavuus 
ja ominaisuudet ovat avainasemas-
sa. Tämä puoltaa Valtran traktoreita  
meidän konevalintana. Lisäksi use-
ammalla traktorilla toimittaessa on 
hyvä, että kaikki ovat samalta  

valmis tajalta, jolloin työkoneita vaih-
dettaessa ei vetovarsien, hydraulii-
kan ja sähköjen kanssa tarvitse 
pelata turhia, Jari Lievonen kom-
mentoi.

Lievoset toteuttivat sukupolven-
vaihdoksen vuonna 2010, jolloin  
Jari ja Mika Lievonen ottivat tilan 
työt hoitaakseen sekä laajensivat  
tilan toimintaa myös koneurakoinnin  
puolelle. Maatilayhtymän maidon-
tuotantoa hoitaa Jari yhdessä vai-
monsa outi Lievosen kanssa ja 
Mika puoles taan huolehtii urakoin-
nista. Lisäksi maatilayhtymällä on 
yksi ulkopuolinen työmies, nimel-

tään Janne Miettinen, ajamassa kol-
matta konetta.

Tilan työt koostuvat varsin normaa-
leista maitotilan töistä, mutta niiden li-
säksi Lievoset toimivat traktoriurakoin-
nissa Kuo pion kaupungilla. Kaupunki 
työllistää maatilayhtymän koneita läpi 
vuoden. Talvella kaksi Lievosten ko-
neista on lumitöissä ja kesäisin ne niit-
tävät pientareita sekä harjaavat katuja.

– Kaupungille tehtyjen urakointien 
lisäksi me toimitaan myös maata lous-
urakoinnin parissa, jossa me muun  
muassa niitetään, paalataan, kylve-
tään ja karhotetaan, Jari Lievonen 
tarkentaa.

tuuSniemeläinen 
lieVoSen 
mAAtilAyhtymä 
luottAA VAltrAAn

Maatilayhtymän työt ja monipuolinen kone-
urakointi asettavat traktoreille kovat vaatimukset. 
Veljekset Jari ja Mika Lievonen käyttävätkin  
töissään Valtran luotettavia koneita.
teKsti ja Kuvat PANU KANTOSALO
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Lievosen maatalousyhtymä tekee 
työt monipuolisella ja toimivalla kalus-
tolla. Osan työkoneista Lievoset ovat 
hankkineet yhdessä lähellä toimivan 
maatilan kanssa ns. porukan koneiksi, 
mutta tilan traktorit ovat omia.

– Laitehankinnoissa täytyy nyky-
ään olla järkevä. Toimiva maatilojen 
välinen yhteistyö on todella hyvä apu 
hankintoja ja töitä tehtäessä. Turhia 
riskejä täytyy yrittää välttää ja on osat-
tava pelata varman päälle, Jari Lievo-
nen painottaa.

– Hankintojen järkevyys ja konei-
den ominaisuudet ovat olleet meidän 
trakto rivalinnoissa aina etusijalla.  

Täs täkin syystä Valtran koneet ovat 
olleet monesti paras vaihto ehto vaa-
ti viin urakointitöihin. Ne kun ovat 
luotet ta via ja säilyttävät hyvin jälleen-
myynti arvonsa, täydentää Mika  
Lievonen.

– Uusien Valtrojen hankkiminen  
on ollut meille luonteikasta ja kau-
panteko on ollut helppoa. Lisäksi  
asiakaspalvelu Valtra puolelta on  
ollut kiitettävää. Kiitokset siitä trak - 
to  ri myyjä Mika Ahoselle. Samalla  

kiitämme Valtran Kuopion traktori-
huoltoa hyvin tehdystä työstä, Jari 
Lievonen kiitte lee.

Tällä hetkellä Lievosten trakto  rei    - 
na toimivat Valtra T191 Advance,  
T163 Direct sekä N163 Versu. Ko-
neista Direct ja Versu ovat enim mäk - 
 seen urakointitöissä Advancen toi-
miessa tilan yleistraktorina, mutta 
hommia tehdään ”miesten sanoessa” 
aina tehtävään sopivimmalla lait-
teella. •

maatilayhtymä lievosen valtrat
valtra t191 advance
• Vuosimallia 2009
• Etukuormain Valtra 75 sekä etunostolaite
• Teollisuusetuakseli
vatra t163 Direct
• Vuosimallia 2014
• Etukuormain Valtra 66
• Jousitettu etuakseli
valtra n163 versu
• Vuosimallia 2012
• Etukuormain Quicke 58
• Jousitettu etuakseli
• TwinTrac-taakseajolaite

Lievosten T191 Advance kuljettaa viljaa.

Portaattomalla direct- voimansiirrolla 
varustettu Valtra T163 on Mika Lievosen 
mielestä hyvä laite pientareiden niittoon.

– Kone on hiljainen ja liikkuu peh-
meästi, jolloin työjäljestä tulee hyvä ja 
työskentely on mielekästä, Mika Lievo-
nen kommentoi.

Kuvassa Lievosen maatilayhtymä lähes 
koko vahvuudessaan sekä ruiskutus-
hommissa ollut Valtra N163 Versu.  
Vas. Mika ja Mikko Lievonen sekä Jimi, 
Jonne, Jari, Julia ja outi Lievonen.
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 m iltä kuulostaa, jos broileritilan  
linnuista käytännössä sata 
prosenttia kantaa salmonella-

bakteeria, vaikka linnuille annetaan 
rehun seassa rutiininomaisesti anti-
bioottia? Kun bakteerit muuttuvat 
resistenteiksi eli vastustuskykyisiksi 
antibiooteille, ovat vaarassa myös 
ihmiset, kun lääkkeet eivät enää te-
hoa tauteihin. Tästä koituvia ongel-
mia puolestaan koetetaan hoitaa 
broilerinruhojen kloorihappopesulla 
teurastuksen jälkeen esimerkiksi  
Yhdysvalloissa.

Euroopassa elintarviketurvalli-
suus on hyvällä mallilla, mutta edellä 
mainitun kaltaisessa todellisuudes-

sa eletään monissa muissa maissa 
esimerkiksi Pohjois- ja Etelä-Ameri-
kassa sekä Aasiassa, joista kaikista 
tuodaan elintarvikkeita Eurooppaan. 
Aivan erityisen puhdasta on ruoka 
Pohjolassa. Suomi, Ruotsi ja Norja 
erottuvat tilastoissa erittäin hyvällä 
elintarviketurvallisuudellaan.

Pohjolassa toki myös ilmasto 
auttaa viljelijää. Pitkä talvi on vai-
kea tehokkaan viljelyn ja vankkojen 
eläinsuojien vuoksi, mutta toisaalta 
se tappaa ulkona paljon taudinaihe-
uttajia, tuholaisia ja sieniä, ja siten 
vähentää tarvetta esimerkiksi ruisku-
tuksiin.

Broilerituotanto on Pohjoismaissa 

salmonellavapaata. Yksi selitys on se, 
että kasvatuksessa noudatetaan ns. 
all-in ja all-out -periaatetta, eli koko 
kasvatettava erä viedään kerralla teu-
rastettavaksi ja kasvatustila puhdiste-
taan jokaisen erän välissä. Suomessa 
ja Ruotsissa tehdään myös tarkat ko-
keet rehutehtaisiin tuleville ainesosil-
le, koska rehutehtaiden kautta taudit 
voivat levitä laajalle.

Yksi uusi innovaatio alalla on män-
nyn pihkasta tehtävä rehun lisäaine, 
jonka avulla voidaan vähentää antibi-
oottien käyttöä etenkin broilerien kas-
vatuksessa, mutta lisäaineen käyttöä 
muidenkin rehujen seassa tutkitaan. •

Stoppi eläintAudeille
teKsti TOMMI PITENIUS Kuva VALTRAN ARKISTO
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Valtra CollectionTutustu mallistoon: www.shop.valtra.com

Valtra Collection -tuotteet tilaat helposti kotiin verkkokaupastamme osoitteesta www.shop.valtra.com
Tuotteet saatavilla myös Valtran myyntipisteistä kautta maan (tuotevalikoima vaihtelee myymälöittäin).

parKataKKi
Vanuvuorellinen, hupullinen talvitakki. Hupussa irrotettava tekoturkisreuna. 
Lämmin tikkivuori sekä vettähylkivä päällyskangas 100 % polyesteriä. Musta. 
Naisten koot: S–XXL, miesten koot: S–XXXL.

lasten pipo
Lämmin traktorikuvioinen neulepipo. 30 % villaa, 
70 % akryylia. Sisävuori puu villaa. Tuulen pitävä  
fleecekaistale sisävuoren välissä. Valmistettu  
Suomessa.

KarvalaKKi
Veden ja tuulenpitävä päällyskangas. Miellyttävän 
pehmeä tekoturkisvuori. Materiaali 100% polyes-
teriä. Musta.

Kylpypyyhe
Jaquard-kudottu pyyhe on 100 % puu villa  
froteeta. Pyyhkeen pitkällä sivulla on  
ripustuslenkki.

leD lenser avaimenperä
Pieni, mutta tehokas avaimenperä lamppu.  
Pituus 6 cm, paino 20 g. Runkotakuu 2 vuotta. 
Paristot sisältyvät pakkaukseen. 

heijastin
CE-hyväksytty traktorin muo toinen  
pehmoheijastin kirkkaalla LED-valolla.  
Nopea ja kätevä papukaijalukkokiinnitys.

12€

25€

1250€

Uusi Valtra Collection nyt saatavilla!

lasten neulefleece  
Lämmin ja kevyt päällä. Hengittävää ja nopeasti 
kuivuvaa 100 % polyesteriä.  
Tyttöjen koot: 130–160 cm, poikien koot: 130–160 cm.

collegepaita
Mukava ja monikäyttöinen collegetakki  
jämäkästä trikoosta. 100 % puuvillaa. 
Miesten koot S–XXXL.

45€

129€

22€

4€

32€
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Valtra Mallisto

IS
O

 14396

www.myvaltra.com www.youtube.com/valtravideos
Tykkää meistä Facebookissa.
www.facebook.com/ValtraGlobal

S-SARJA
malli maKsimi hv/nm

S274 300/1300

S294 325/1390

S324 350/1500

S354 380/1590

S374 400/1600

T-SARJA
malli maKsimi hv/nm

T133 HiTech 158/630

T153 HiTech 170/680

T173 HiTech 190/730

T193 HiTech 210/800

T144 Active 170/680

T154 Active 180/740

T174e Active 190/900

T194 Active 210/870

T214 Active 230/910

T234 Active 250/1000

T144 Versu 170/680

T154 Versu 180/740

T174e Versu 190/900

T194 Versu 210/870

T214 Versu 230/910

T234 Versu 250/1000

T144 Direct 170/680

T154 Direct 180/740

T174e Direct 190/900

T194 Direct 210/870

T214 Direct 230/910

N-SARJA
malli maKsimi hv/nm

N93 HiTech 99/430

N103 HiTech 111/465

N113 HiTech 130/530

N123 HiTech 143/560

N143 HiTech 160/600

N93 HiTech 5 99/430

N103 HiTech 5 111/465

N113 HiTech 5 130/530

N123 HiTech 5 143/560

N123 Versu 143/560

N143 Versu 160/600

N163 Versu 171/700

N123 Direct 143/560

N143 Direct 160/600

N163 Direct 171/700

A-SARJA
malli maKsimi hv/nm

A53 50/196

A63 68/285

A73 78/310

A83 HiTech 88/325

A93 HiTech 101/370

Tutustu mallistoon: valtra.fi

your
working
mAchine


